17. oktober2013

REFERAT af møde i forældrebestyrelsen
Sted: Rådhuset i Lyndby, Lyndby Gade 19, 4070 Kr. Hyllinge, personaleindgangen
Tid: Torsdag, den 26.9.2013 kl. 19.00 – 21.30
Deltagere: Forældre: Formand Maria Hylstofte Thomsen, næstformand Maria Meyer,
Morten Olsen, Ida Thomsen, Caroline Pilemann og Diana Thorsen
Dagplejere: Channie Højdorf og Karin T. Johansen
Pædagog og leder: Line Blinkilde og Per Eriksson (ref.)
_________________________________________________________________________________________________
1. Godkendelse af dagsorden samt gensidig præsentation af bestyrelsesmedlemmer
Dagsordenen blev godkendt og da nye forældrerepræsentanter Ida, Caroline og Diana
deltog for første gang blev der lavet en præsentationsrunde.

2. Godkendelse af referat af møde den 6/6 2013.
Referatet blev godkendt.
Det blev aftalt, at bilag til dagsordenen godt kan udsendes pr. mail, men at
dagplejekontoret sørger for at udskrive alle bilag, så de ligger klar når mødet afvikles.

3. Nyt fra formand og dagplejekontoret.
.
 Det blev oplyst, at der fortsat vil blive foretaget personaletilpasning i dagplejen i
løbet af efteråret, bl.a. som følge af det faldende børnetal samt oprettelse af
vuggestuepladser. Hvor mange dagplejestillinger der vil blive nedlagt vides pt. ikke
helt præcist. Næste års budget forventes at blive reduceret med ca. 9 mio. kr.
svarende til ca. 25 dagplejestillinger. Da der allerede i løbet af 2013 er opsagt
eller ophørt 13 dagplejere skal der fortsat ske reduktion af 12 dagplejestillinger.
 Forældrene ønsker indsigt i hvilke kriterier, der anvendes når der skal foretages
personaletilpasninger. Lokaludvalget for Dagplejen revurderer igen denne
retningslinje i næste møde, hvorefter den udsendes til forældrebestyrelsen til
orientering.
 Der er igangsat et ½ års projekt med indsamling af mælke- og yoghurtkapsler hos
dagplejerne. Hver kapsel vil give 5 øre, som kan anvendes til aktiviteter i
Dagplejen. Forældrebestyrelsen synes det er en god ide, som de kan anbefale at
forældrene bakker op om. Forældre, der ønsker at donere kapsler til deres
dagplejer, bør derfor straks gå i gang.
 Forældrebestyrelsen blev præsenteret for et forslag til nyt børnehus i Hvalsø, som
et bedømmelsesudvalg har anbefalet overfor kommunens politikere. I børnehuset
vil der blive etableret faciliteter til legestue for dagplejen.
 Kommunens kollektive ulykkesforsikring for børn er ophørt 1. januar 2013, da
ordningen er ulovlig. Det anbefales derfor at både barnets forældre og de ansatte
bør have en indbo/ansvarsforsikring og en ulykkesforsikring. Forældre bør
kontakte deres forsikringsselskab for at sikre sig at børnene er fuldt dækket i
forbindelse med skader og andet. Det blev foreslået, at dagplejerne bør orientere
forældrene herom.
 I samarbejde med firmaet Orbicon A/S, er der udarbejdet et arbejdsmiljøprojekt,
hvor ansatte i dagplejen over en periode på 1 år vil arbejde med arbejdsmiljø og
pædagogisk praksis omkring trivsel, samarbejde og øget forståelse af
forskelligheder på tværs af organisationen. Der er indsendt ansøgning til
Arbejdstilsynet, som kan yde tilskud til et sådant arbejdsmiljøprojekt.

4. Budgetforbrug 2013 samt budgetforslag 2014-2017.
 Budgetforbruget pr. 31/8 2013 udgør 74,15 % af dagplejens samlede budget. Det
gennemsnitlige forbrug burde ligge på 66,67 %, hvilket svarer til en overskridelse
på 7,48 %. Den direkte fremskrivning af dette merforbrug vil betyde at dagplejens
regnskab vil slutte med et overforbrug på 2,65 mio. kr., men da der samtidig skal
udbetales fratrædelsesgodtgørelse til afskedigede dagplejere sidst på året forventes
overforbruget nærmere at runde de 3 mio. kr.
 Kommunaldirektøren har udsendt mail til samtlige ledere af kommunens
virksomheder om at udvise udgiftstilbageholdenhed resten af året og alene afholde
udgifter, som virksomheden er nødt til, f.eks. pga. indgået kontrakt eller aftale.
Samtidig indføres stillingskontrol, så ledige stillinger først besættes efter beslutning
i koncerndirektionen.
 Borgmesterens budgetforslag 2014-2017 har været sendt i høring også hos
dagplejens forældrebestyrelse. Forældrebestyrelsen har ikke indsendt høringssvar.
Lokaludvalget for Dagplejen har sendt et svar som udtrykker utilfredshed med det
udsendte materiale er holdt i meget overordnet termer, som ikke er relevant at
forholde sig til når man ikke kender de driftsmæssige ændringer, som formentlig er
indarbejdet på dagplejens budgetområde.
 Merudgifter på dagtilbudsområdet på 5,7 mio. kr. har resulteret i et forslag om at
skabe et økonomisk råderum. Råderummet forventes at blive skabt ved hjælp af
reducering i dagplejens administration, samling af pladsanvisningen for dagplejen
og det øvrige 0-5 års område, lukning af børnehuse, sammenlægning af
områdeinstitutioner fra fire til tre samt revidering af driftsaftalerne med
puljeinstitutionerne. Udvalget for Børn & Ungdom har anbefalet handlingsplanen
med undtagelse af lukning af børnehuse og sammenlægning af områdeinstitutioner.
Udvalget ønsker at prioritere ny model for tildeling til puljeinstitutioner.
Lokaludvalget for Dagplejen har meddelt, at de undrer sig over, at sagen bliver
behandlet i politiske udvalg før oplægget har været sendt i en normal høringsrunde
før der træffes politiske beslutninger.

5. Kost og måltid i Dagplejen.
En arbejdsgruppe har udarbejdet en beskrivelse af hvordan der i Dagplejen kan sættes
fokus på det sunde og rare måltid, hvor børnene får mulighed for at udvikle
færdigheder, såsom at smage, dufte, føle, koordinere bevægelser, sige til og fra samt
være en del af et fællesskab. Dagplejen vil følge fødevarestyrelsens anbefalinger i de
måltider der serveres for børnene og der tages udgangspunkt i kostkompasset og
frokosthånden. Målet er samtidig at følge kommunens kostpolitik, så mindst 75 % af det
offentlige fødevareforbrug er økologisk i 2016.
Line fortalte lidt om processen og de aktiviteter, der har været igangsat for at klæde
dagplejerne godt på til at skabe et godt pædagogisk måltid, som er sundt og
velsmagende herunder af have fokus på hvad børnene bør drikke.
Hele forældrebestyrelsen støtter forslaget, men dagplejens tillidsrepræsentant
fremhævede at der nok vil blive stillet ønske/krav om økonomisk kompensation ved
omlægning til økologisk kost.
Materialet vil nu blive sendt til kommunens kommunikationsafdelingen med henblik på
opsætning og udarbejdelse af en pjece på området, som kan blive udleveret til
dagplejere, forældre m.fl.
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6. Planlægning af forældremødet, tirsdag den 12/11 2013
Det blev aftalt at mødet holdes som tidligere aftalt i hallen ved Osted Fri- og Efterskole.
Foredraget ”Hvor tit skal jeg sige?” holdes af Wagner & Baadsgaard og starter ca.
kl.19.15. Forinden skal formandens beretning være afviklet og der skal opstilles og
vælges nye/flere kandidater til forældrebestyrelsen.
Det blev aftalt, at forældregruppen og Karin samles den 8/10 i dagplejekontorets
lokaler for i fællesskab at skrive indbydelsen til forældremødet såvel som formanden
beretning.
Dagplejekontoret skal nok udsende indbydelsen til alle dagplejere, som vil sørge for at
uddele til alle forældre.

7. Næste møde.
Næste møde er fastlagt til den 28/11, hvor der skal vælges formand og næstformand.

8. Eventuelt.
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